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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie herziene of 
nieuwe voorstellen voor uitgaven indient, 
raamt zij de kosten van de administratie-
en sturingsstelsels en het toelaatbare 
foutenrisico in verband met de 
voorgestelde wetgeving per type.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De wetgevende autoriteit stelt volgens de
procedure van artikel 322 VWEU op een 
passend niveau van aggregatie van de 
begroting vast hoe hoog het aanvaardbaar 
foutenrisico is. Bij de kwijtingsprocedure 
overeenkomstig artikel 157, lid 2 wordt 
met dat besluit rekening gehouden. 

De wetgevende autoriteit stelt op een 
passend niveau van aggregatie van de 
begroting vast hoe hoog het aanvaardbaar 
foutenrisico is. Bij de kwijtingsprocedure 
overeenkomstig artikel 157, lid 2 wordt 
met dat besluit rekening gehouden. 

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten handelen met 
inachtneming van de beginselen van 
gezond financieel beheer, transparantie 
en non-discriminatie en geven 
zichtbaarheid aan het optreden van de 
Unie wanneer zij middelen van de Unie 
beheren. Zij komen daartoe de controle-
en auditverplichtingen na en nemen de 
daaruit voortvloeiende 
verantwoordelijkheden op zich die in deze 
verordening zijn vastgesteld. Aanvullende 
voorschriften kunnen worden vastgesteld 
in sectorspecifieke regelgeving.

1. Wanneer de Commissie de begroting 
onder gedeeld beheer uitvoert, worden de 
taken tot uitvoering van de begroting aan 
de lidstaten gedelegeerd.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van de hun toevertrouwde 
taken voor de uitvoering van de begroting 
doen de lidstaten aan preventie, opsporing 
en correctie van onregelmatigheden en 
fraude. Daartoe verrichten zij vooraf en 
achteraf controles, met inbegrip van 
controles ter plaatse waar zulks dienstig 
is, om een effectieve en correcte 
uitvoering van uit de begroting 
gefinancierde acties te waarborgen, gaan 
zij over tot terugvordering van onterecht 
betaalde bedragen en stellen zij in 
voorkomend geval gerechtelijke 
procedures in.

2. Onverminderd aanvullende bepalingen 
van de desbetreffende sectorale 
verordeningen, en om bij gedeeld beheer 
ervoor te zorgen dat de middelen 
overeenkomstig de toepasselijke 
voorschriften en beginselen worden 
gebruikt, nemen de lidstaten alle nodige 
wetgevende, regelgevende, administratieve 
of andere maatregelen ter bescherming 
van de financiële belangen van de Unie. 
Daartoe dienen zij met name:

De lidstaten leggen de ontvangers 
doeltreffende, afschrikkende en 

(a) vast te stellen dat uit de begroting 
gefinancierde acties daadwerkelijk en 
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evenredige sancties op waarin is voorzien 
bij sectorspecifieke regelgeving en 
nationale wetgeving.

naar behoren worden uitgevoerd;

(b) onregelmatigheden en fraude te 
voorkomen, te achterhalen en aan te 
pakken;
(c) ten onrechte betaalde, onjuist 
gebruikte of als gevolg van 
onregelmatigheden of fouten verloren 
gegane middelen terug te vorderen;
De Commissie beoordeelt de systemen die 
in de lidstaten zijn opgezet op verzoek van 
een lidstaat, op basis van haar eigen 
risicobeoordeling of overeenkomstig 
sectorspecifieke voorschriften.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De erkennende autoriteit is 
verantwoordelijk voor het uitoefenen van 
toezicht op het orgaan en voor het nemen 
van alle dienstige maatregelen om 
tekortkomingen in de werking ervan te 
verhelpen, met inbegrip van schorsing en 
intrekking van de erkenning.

De erkennende autoriteit is 
verantwoordelijk voor het uitoefenen van 
toezicht op de naleving van de 
erkenningsnormen door de erkende 
organen, op de grondslag van beschikbare 
controles en controleresultaten. De 
erkennende autoriteit neemt alle dienstige 
maatregelen om tekortkomingen in de 
tenuitvoerlegging van de aan de door 
haar erkende organen opgedragen taken
te verhelpen, met inbegrip van schorsing en 
intrekking van de erkenning.

De in de lidstaten erkende organen:
(a) voeren controles uit en zetten een 
doelmatig en efficiënt 
internecontrolestelsel op;
(b) stellen uiterlijk op 1 maart van het 
volgende financiële jaar aan de 
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Commissie ter beschikking:
(i) hun jaarrekeningen die zijn opgesteld 
over de uitgaven die zij hebben gedaan in 
het kader van de uitvoering van de 
toevertrouwde en bij de Commissie met 
het oog op vergoeding ingediende taken, 
o.m. de aan ontvangers uitgekeerde 
bedragen waarvoor 
terugvorderingsprocedures lopen; 
(ii) een samenvatting van de resultaten 
van beschikbare verrichte audits en 
controles, met een analyse van 
vastgestelde tekortkomingen met een 
systemisch of repetitief karakter en met 
opgave van de reeds genomen of geplande 
corrigerende maatregelen en de resultaten 
daarvan;
(iii) een beheersverklaring die redelijke 
zekerheid verschaft dat:
- de in het verslag opgenomen gegevens 
een getrouw en eerlijk beeld geven;
- de in de rekeningen genoemde bedragen 
voor het beoogde doel en overeenkomstig 
het beginsel van gezond financieel beheer 
zijn ingezet;
- de ingevoerde controleprocedures de 
nodige garanties verstrekken in verband 
met de wettigheid en regelmatigheid van 
de onderliggende verrichtingen. 
Deze documenten gaan vergezeld van een 
volgens de internationaal erkende 
auditnormen opgesteld advies van een 
onafhankelijk auditorgaan inzake de 
inhoud van de beheersverklaring. Het 
auditorgaan brengt verslag uit indien de 
beweringen in de beheersverklaring in het 
onderzoek in twijfel worden getrokken. In 
een bijlage bij het advies worden het 
foutenpercentage per type en een analyse 
van de fouten en voorbehouden verstrekt.
(c) zorgen er overeenkomstig artikel 31, 
lid 2, voor dat achteraf wordt 
bekendgemaakt wie in een begrotingsjaar 
middelen van de Unie heeft ontvangen; en
(d) zien erop toe dat persoonsgegevens 
volgens de beginselen van Richtlijn 
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95/46/EG worden beschermd.
Lidstaten die per beleidsterrein meer dan 
één orgaan hebben erkend, bezorgen de 
Commissie vóór 15 maart van het 
volgende begrotingsjaar voor het 
betrokken beleidsterrein een verslag 
waarin op nationaal niveau een synthese 
wordt gemaakt van alle 
beheersverklaringen en de daarover 
uitgebrachte onafhankelijke 
accountantsverklaringen.
Waar dat nodig en zinvol is, stellen de 
lidstaten gerechtelijke procedures in.
Indien lidstaten fouten en/of 
onregelmatigheden die zij ontdekken 
onmiddellijk aan de Commissie bekend 
maken en verhelpen, zijn zij vrijgesteld 
van financiële correcties in verband met 
deze fouten en/of onregelmatigheden.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De overeenkomstig lid 3 van dit artikel 
erkende organen:

4. Om ervoor te zorgen dat de middelen 
worden gebruikt in overeenstemming met 
de toepasbare voorschriften:

(a) stellen een doeltreffend en efficiënt 
internecontrolesysteem in en zien toe op 
de werking ervan;

(a) controleert de Commissie de manier 
waarop de lidstaten hun 
verantwoordelijkheden nakomen, met 
name door tijdens de tenuitvoerlegging 
van programma's controles uit te voeren;

(b) gebruiken een stelsel van 
jaarrekeningen dat tijdig nauwkeurige, 
volledige en betrouwbare informatie 
verstrekt;

(b) past de Commissie procedures toe voor 
tijdige goedkeuring van de rekeningen 
van de erkende organen, om vast te stellen 
of de rekeningen volledig, nauwkeurig en 
waarheidsgetrouw zijn; 

(c) onderwerpen zich aan onafhankelijke (c) sluit de Commissie betalingen die in 
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externe accountantscontrole, uitgevoerd 
volgens internationaal aanvaarde 
controlenormen door een instantie die 
functioneel onafhankelijk is van het 
erkende orgaan;

strijd met het recht van de Unie zijn 
verricht, van financiering door de Unie 
uit.

(d) zorgen er overeenkomstig artikel 31, 
lid 2, voor dat achteraf wordt 
bekendgemaakt wie in een begrotingsjaar 
middelen van de Unie heeft ontvangen;

De voorwaarden waaronder betalingen 
aan de lidstaten kunnen worden 
opgeschort door de Commissie of 
onderbroken door de gedelegeerd 
ordonnateur, worden bij sectorspecifieke 
regelgeving vastgesteld.

(f) zien erop toe dat persoonsgegevens 
volgens de beginselen van Richtlijn 
95/46/EG worden beschermd.

De Commissie kan besluiten de 
onderbreking of schorsing van betalingen 
geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken 
nadat een lidstaat zijn opmerkingen heeft 
ingediend. Het besluit de onderbreking of 
schorsing ongedaan te maken wordt 
gehecht aan het jaarlijks verslag over de 
werkzaamheden van de bevoegde de 
gedelegeerd ordonnateur.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De overeenkomstig lid 3 van dit artikel 
erkende organen bezorgen de Commissie 
vóór 1 februari van het volgende 
begrotingsjaar:

Schrappen

(a) de rekeningen betreffende de voor de 
uitvoering van de toevertrouwde taken 
gedane uitgaven;
(b) een samenvatting van de resultaten 
van alle beschikbare verrichte audits en 
controles, in voorkomend geval met een 
analyse van vastgestelde tekortkomingen 
met een systematisch of repetitief karakter 
en met opgave van de reeds genomen of 
geplande corrigerende maatregelen;
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(c) een beheersverklaring betreffende de 
volledigheid, nauwkeurigheid en 
waarachtigheid van de rekeningen, de 
goede werking van het 
internecontrolesysteem, de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen en de eerbiediging van het 
beginsel van goed financieel beheer; 
(d) een verklaring van een onafhankelijk 
controleorgaan over alle onderdelen van 
de onder c) van dit lid bedoelde 
beheersverklaring.
Lidstaten die per beleidsterrein meer dan 
één orgaan hebben erkend, bezorgen de 
Commissie vóór 15 februari van het 
volgende begrotingsjaar voor het 
betrokken beleidsterrein een verslag 
waarin op nationaal niveau een synthese 
wordt gemaakt van alle 
beheersverklaringen en de daarover 
uitgebrachte onafhankelijke 
accountantsverklaringen.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie: Schrappen
(a) zorgt ervoor dat door middel van 
passende procedures de rekeningen van
de erkende organen tijdig worden 
goedgekeurd, dat de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid ervan 
worden gewaarborgd, en dat gevallen van 
onregelmatigheid tijdig kunnen worden 
afgewikkeld;
(b) sluit betalingen die in strijd met het 
recht van de Unie zijn verricht, van 
financiering door de Unie uit.
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De voorwaarden waaronder betalingen 
aan de lidstaten kunnen worden 
opgeschort door de Commissie of 
onderbroken door de gedelegeerd 
ordonnateur, worden bij sectorspecifieke 
regelgeving vastgesteld. 

Or. en


